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Wij hebben altijd leuke aanbiedingen!
Kom naar de winkel voor ons aanbod.

Let op het juiste adresWij zijn verhuisd!

J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Van de bestuurstafel
Lieve Pretpraatlezers,

Even een berichtje vanuit het bestuur van RSV 
de Ziende. Na onze laatste ledenvergadering 
is er wel het een en ander veranderd op de 
manege. Yvonne en Silvia (nogmaals bedankt 
voor jullie inzet dames!!!), hebben het stokje 
doorgegeven aan Carlijn en Isabel (welkom). 
Ook Ria heeft het spreekwoordelijke stokje 
overgedragen aan de fam. Mulder. Zij zijn de nieuwe eigenaren van de manege. 
Nou ik kan jullie eerlijk zeggen, dat het toch best spannend is, als je direct zo’n 
overname meemaakt en nog maar net voorzitter bent geworden.  De trailer 
was amper gestald op de Achtermiddenweg en de familie Mulder kon direct 
aan de bak met het rijden van de pony’s naar het Tulip festival bij Landwinkel 
Nieuwenhuizen en tijdens de vooravond van koningsnacht op de Braderie in 
Nieuwkoop. Bonnie, Odette, Blue eyes & Marieke waren zeer geliefd bij de 
kinderen om er een rondje op te mogen rijden. Inmiddels hebben we kennis 
gemaakt met Leen, Alexandra, Denise, Michel & Jiska. We hopen op een goede 
samenwerking met elkaar.

Zaterdag 11 mei is de eerste dressuurwedstrijd van dit seizoen gestart. Ria heeft 
ervoor gezorgd, dat onze kinderen en tieners er weer klaar voor waren om hun 
beste (paarden)beentjes voor te zetten. Alle deelnemers hebben een keurige 
proef gereden! Aangezien Denise nog geen lessen geeft aan de jeugd, konden 
wij haar mooi vragen om onze jury te zijn. Het is toch leuk om dan gelijk al onze 
ruiters te zien en kennis te maken met onze wedstrijden.
De vereniging is van plan om dit jaar nog drie wedstrijden te organiseren.  
Zondag 30 juni staat de volgende dressuurwedstrijd op het programma. Gezellig 
als jullie allemaal weer meedoen!

Ik zal ook nog een klein stukje over mijzelf vertellen.
Paardenkriebels verdwijnen nooit, dat blijkt maar weer. Sinds ik na 17 jaar weer 
ben gaan rijden, zit Cindy weer stevig te paard. Nou ja stevig…… het blijft toch 
een ingewikkelde sport af en toe! Maar ook verslavend, geliefd, vermoeiend en 
opbeurend om met je paardje bezig te zijn.
Ruim een jaar rijd ik nu op Vabe. Die lieve half Friese/KWPN-ruin. Samen maken 
we er een mooie ochtend of middag van. Even gedachten op nul en genieten 
(natuurlijk niet altijd zo ontspannen als ik het nu schrijf haha). Ria geeft altijd 
goede bruikbare tips, maar die uitvoer hè 😊. Voorlopig oefen ik lekker verder 
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op dinsdag, vrijdag en om de zondag. Verder ben ik ook regelmatig bij de les van 
mijn dochter Naomi. 
Heb je vragen, wil je iets weten m.b.t de vereniging vraag het gerust.

Groeten, Cindy Slappendel

Iedereen geslaagd
Op zaterdag 30 maart, organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende weer een 
middag met examens voor de eigen diploma’s. 
21 kinderen verschenen rond de klok van 13.00 uur op manege Pretfort aan de 
Aarlanderveense Achtermiddenweg en gingen hun paardje prachtig poetsen om 
vanaf 14.00 uur aan de examens te kunnen deelnemen.
De kinderen worden uitgenodigd door hun instructrice, Ria van Schaik, om 
aan het examen deel te nemen. Daardoor is de kans op slagen, net als bij het 
zwemdiploma, zeer groot.
Gelukkig mocht jury Janneke van der Vis dan ook dit jaar weer iedereen 
feliciteren aan het einde van de middag. Iedereen was geslaagd.
Het was een lange middag, want vooral de proefjes voor het eerste examen, 
duren erg lang en als er dan ook nog een pony tussen zit die er eigenlijk 
helemaal geen zin in heeft, dan kost dat nog eens extra tijd.
Gelukkig was het echter prachtig weer, dus kon iedereen buiten zitten en 
genieten van de zon.

De diploma’s worden alleen gebruikt om de indeling te kunnen maken bij de 
wedstrijden die de vereniging door het jaar heen organiseert. Op deze wijze 
kunnen de deelnemers worden ingedeeld in de verschillende wedstrijdringen, 
zodat een eerlijke competitie ontstaat.

De geslaagden zijn:
A-Diploma
Evy van Klink op Odette met 224 pt.
Noël Koot op Piraat met 223 pt.
Norah Sabri op Bonnie met 205 pt.
Naomi van der Zijden op Maybe met 209 pt.
Shanya Baltes op Jumper met 214 pt.
Fleur Verburg op Sassie met 212 pt.
Abigael Dijkstra op Vosje met 212 pt.
Danitsha Sluiter op Queen met 204 pt.
Eline de Leeuw op Sassie met 216 pt.
Lisa Sidonio da Luz op Queen met 220 pt.
Sophie Leertouwer op Zeppie met 209 pt.
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Sanne Leertouwer op Vosje met 221 pt.

B-Diploma
Tess Edelenbosch op Blue Eyes met 211 pt.

C-Diploma
Jip van Koert op Marieke met 202 pt.
Jaimy Lynn van der Jagt op Queen met 195 pt.
Roxanne Siegers op Piraat met 198 pt.
Imke Liefting op Queen met194 pt.

D-Diploma
Freija Alstrøm op Jumper met 206 pt.
Merel van den  Hoff op Jumper met 201 pt.
Ellen den Daas op Marie met 192 pt.
Naomi Slappendel op Piraat met 211 pt.

Voor méér foto’s, kun je kijken op www.deziende.nl
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Wedstrijdseizoen gestart bij 
RSV De Ziende
Op 11 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De Ziende 
haar eerste wedstrijd van het seizoen.
De plaats van handeling was de zelfde als de afgelopen ruim 40 jaar, maar 
doordat de familie van Schaik Manege Pretfort heeft verkocht aan de familie 
Mulder, is ook de naam gewijzigd. 
De nieuwe naam is nu: Manege Excellent Stables.

We starten het jaar met een voorjaarsdressuur. 
Er waren veel enthousiaste deelnemers en het weer zat ons gelukkig ook mee! 
Om 12 uur konden we starten met de 18+ ring, waar Vera Vossenberg jureerde, 
hierna hadden de paarden even pauze en konden we om 13:30 verder gaan met 
de rest van de deelnemers. 
De wedstrijd verliep voorspoedig en op schema, zo konden we op tijd de prijzen 
uitreiken aan de deelnemers. 
Denise stelde zich namens de familie Mulder nog voor en er werd een praatje 
gehouden voor het kamp dat de vereniging van 22-25 juli organiseert.  Daarna 
kon iedereen tevreden naar huis. 
Het was een gezellige en sportieve dag en we kijken al weer uit naar de volgende 
wedstrijd op zondag 30 juni! We starten die middag om 13.00 uur en iedereen is 
die dag welkom om een kijkje te komen nemen op de 
manege.

Uitslagen Ring 18+
1 Fabiënne Oskam op Luna (proefje D) met 188 pt.
2 Marloes Nulle op Marie (proefje D) met 180 pt.
3 Cindy Slappendel op Vabe (proefje ZA) met 176 pt.

Uitslagen met D-Diploma
1  Freija Alstrøm op Jumper met 185,5 pt.
2  Joyce Baak op Wings met 184,5 pt.
3  Naomi Slappendel op Mister met 184 pt.
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Steun de vereniging 
door marktonderzoek

Op onze website zit al geruime tijd een link 
naar PanelWizard.
Dat is een onderzoeksbureau dat ons geld 
doneert als u vragenlijsten voor hun invult.
Dit kan een aardig bedrag opbrengen voor de vereniging, waardoor we onze tarieven 
ook komende jaren misschien niet hoeven te verhogen. Sterker nog, misschien kunnen 
we er wel leuke dingen mee doen. Lees hier hoe dat werkt.

Ruitersportvereniging “De Ziende” werkt samen met PanelWizard.
Doe mee met onderzoek en spaar voor Ruitersportvereniging “De 
Ziende”.

Wat is PanelWizard? 
PanelWizard is een onderzoeksbureau dat gebruik maakt van een consumentenpanel. 
Dit panel is een afspiegeling van Nederland en bestaat op dit moment uit ongeveer 
25.000 Nederlanders. 

Wat wordt er van mij verwacht als lid van PanelWizard? 
Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk: uw mening geven. Als panellid zullen wij u 
regelmatig uw mening vragen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over snacks, 
een nieuwe commercial, de verkiezingen, auto’s, internet, enzovoort. Het gaat hierbij 
altijd om vragen ten behoeve van marktonderzoek, nooit om verkoop van producten. 

Wat levert het Ruitersportvereniging “De Ziende” op? 
Wanneer u lid wordt van PanelWizard (via de link op de site van RSV De Ziende) 
ontvangt RSV “De Ziende” voor uw aanmelding direct 1 Euro. Voor elke vraag die u 
daarna beantwoordt tijdens de onderzoeken doneert PanelWizard 10 eurocent aan 
RSV “De Ziende”. Een eenvoudige vragenlijst levert dus al snel enkele Euro’s voor 
Ruitersportvereniging “De Ziende” op. Een mooie extra donatie aan een heel mooi 
doel! 

Hoe zit het met mijn privacy? 
PanelWizard garandeert dat al uw antwoorden en gegevens vertrouwelijk en anoniem 
behandeld zullen worden. Persoonlijke gegevens van de PanelWizard-leden zullen 
daarnaast nooit voor andere doeleinden dan marktonderzoek gebruikt worden en zullen 
nooit worden doorverkocht. Een respectvolle benadering van onze panelleden staat bij 
ons boven aan. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik tegen 
te gaan. PanelWizard bv is ISO gecertificeerd (ISO 26362 en ISO 20252) en houdt zich aan 
de gedragscode van de MOA en ICC/ESOMAR. Wij hebben onze activiteiten aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (registratienummer m1007351).
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Uitslagen met B&C-Diploma
1 Virpi Kraaijeveld op Jumper  (proefje B) met 192,5 pt.
2 Jip van Koert op Marieke  (proefje C) met 186,5 pt.
3 Roxanne Siegers op Piraat  (proefje C) met 185,5 pt.
4 Imke Liefting op Jumper  (proefje C) met 185 pt.

Uitslagen met A-Diploma
1 Evy van Klink op Odette met 199,5 pt.
2 Sanne Leertouwer op Vosje met 188,5 pt.
3 Eline de Leeuw op Sassie met 187,5 pt.
4 Lisa Sidonio da Luz op Piraat met 186,5 pt.
5 Abigaël Dijkstra op Vosje met 183,5 pt.
6 Shanya Baltes op Jumper met 183 pt.
7 Norah Sabri op Bonnie met 181,5 pt.
7 Fleur Verburg op Sassie met 181,5 pt.
9 Sophie Leertouwer op Vosje met 179 pt.

Uitslagen deelnemers zonder diploma
1 Aimée Vriens op Sassie met 193,5 pt.
2 Sara Wijman  op Blue eyes 
 met 193 pt.
3 Maud Notenboom op Blue eyes 
 met 192,5 pt.
4 Sanne Sidonio da Luz op Maybe 
 met 192 pt.
5 Amber van Lienden op Maybe 
 met 190 pt.
6 Stijn Vriens op Vosje met 189,5 pt.
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Promotie voor manege
Op 2e Paasdag was het Lentedag bij Landwinkel Jan Nieuwenhuizen aan de 
Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven.
Net als vorig jaar, liepen de pony’s van Manege Pretfort hier ook nu weer.
De dag begon om 11 uur en eindigde om 17 uur. 
Het was de hele dag door gezellig druk en er hebben weer meer dan honderd 
kinderen genoten van een ritje op de pony’s.
Bij de wat ouderen kinderen, hebben we natuurlijk onze manege sterk 
aanbevolen en een aantal kinderen heeft zich aangemeld voor een mini-les op 
de manege. De datum daarvan gaan we nog bespreken.

De dag voor Koningsdag, werd in Nieuwkoop een braderie gehouden. Ook hier 
hebben we een paar uurtjes met twee pony’s gelopen. 
Het waren gezellige uurtjes en ook hier hebben we enkele aanmeldingen gehad 
voor een gratis mini-les op de manege.

Privacy Verklaring opnieuw invullen
Door de wisseling van eigenaar en de naamswijziging van de manege, zijn we 
helaas verplicht om u een nieuwe Privacy Verklaring te laten ondertekenen.
Binnenkort wordt u gevraagd om deze te tekenen. Helaas is de reeds 
getekende verklaring niet meer geldig.
Wij vragen u begrip hiervoor.
Familie Mulder
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Paarden en mythen
Paarden komen vaak voor in mythen en legenden. De reeks ‘paarden en mythen’ 
zal iedere keer één verhaal eruit pikken en in het kort iets vertellen over deze 
bijzondere paarden! Deze keer een mythe uit onze eigen Achterhoek.

Het Gluujende Peerd (het gloeiende paard)
De molenaar van Terborg had een paard en dat paard had het vanaf het begin 
hoog in de bol. Als veulen al at het geen gras maar madeliefjes en haver. Toen 
het groter was trippelde het en draaide met z’n achterste. De andere paarden 
schoten ervan in de lach. Het paard dacht later een rijpaard te worden of een 
draaimolenpaard, het meest deftige dat je als paard kon worden in die tijd. Het 
leven besliste echter anders.

Op een dag moest het zakken meel vervoeren, de Paasberg op. Het paard 
verzette zich en begon te draven en te galopperen. De molenaar op de bok 
rookte zijn pijp en kon niet voorkomen dat vonken uit de pijp in de meelzakken 
terechtkwamen. De zakken begonnen te branden en de molenaar sprong van de 
bok. Het paard draafde door en kon zich niet van zijn last bevrijden.

Het dier stortte in een diep ravijn en sloeg daarbij net zo lang met zijn hoeven 
op de grond dat het met het hele lijf in de zanderige bodem van de Paasberg 
verdween. De volgende dag troffen de mensen slechts het gloeiende geraamte 
van het paard aan, uit de oogkassen kwam rood licht en van de ribben straalde 
een groene gloed.

Het paard, wat overduidelijk door de duivel was bezeten, moest begraven 
worden zo oordeelden de Terborgenaren en gooiden karren vol zand op het dier. 
Daarmee was nog niet alles afgelopen, op de plaats waar het paard ligt is alles 
dor. Niets wil er groeien en zet je er een plantje neer dan verschroeit het waar je 
bij staat. Tot op de dag van 
vandaag!

    
Gluujend Peerd tijdens de 
kermis in Terborg
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Ponykamp 2019 nadert!
Jullie hebben het natuurlijk al voorbij zien komen, het kamp komt er aan! 
Wij worden als leiding overspoeld met vragen over het thema. Dus bij deze 
willen we jullie wens een klein beetje laten uitkomen. 
Hieronder vinden jullie een rebus, die jullie een hint geeft om achter het thema 
te komen. Los hem op en misschien gaat er wel een nieuwe wereld voor je 
open.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij hebben er onwijs veel zin 
in om de manege een week lang om te toveren! 
Nog niet ingeschreven? Aangezien jullie allemaal zo enthousiast zijn geven wij 
jullie een weekje extra de tijd om in te schrijven, dit kan dan tot uiterlijk 7 juni, 
maar let op: vol is vol! Het inschrijfformulier vind je op de bar bij de manege 
en mag je inleveren bij Denise of Alexandra! 

P.S. : kom je er na deze hint al achter wat het thema is? Houd het dan alsjeblieft 
nog even geheim! Weet je het nog niet? Niet getreurd, er komen nog genoeg 
tips aan! Hou onze facebook (Manege Excellent Stables) goed in de gaten!

Vragen over het ponykamp mag je ook sturen naar: inschrijven@deziende.nl

Paardenpuzzel Anagram

Dit is een anagram, dat wil zeggen dat de letters door elkaar
zijn gehusseld, zodat je een nieuw woord krijgt. Zet de letters

dus in een andere volgorde en je krijgt iets dat met paarden te maken heeft!

Ing. Fons Behalen

De oplossing staat weer onder de verjaardagen
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Normaal  8.95 nu 5.95 
OP=OP 

Vitasporal Horse injector

WWW.GORUITERSPORT.NL 
TRANSPORTWEG 36 NIEUWKOOP 0646756272 

Open op woensdag en donderdag 14.00-17.30 
en op afspraak 
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Wist-je-dat:

- we beginnen met verdrietig nieuws?
- Sunny helaas ingeslapen moest worden?
- zijn been niet meer te genezen was?
- R.I.P lieve Sunny
- de manege nu van de familie Mulder is?
- per 1 Mei de manege de naam Excellent Stables heeft gekregen?
- de naam afkomstig is van het paard van Denise?
- wij de familie Mulder heel veel geluk voor de toekomst toewensen?
- Jet goed is in het temmen van varkens?
- het er grappig uit zag?
- Petronella uiteindelijk Jet uitliet?
- Luna op de springwei uit gegleden is?
- ze met haar benen vast kwam te zitten onder het hek?
- dit even heel spannend was?
- het gelukkig goed afgelopen is?
- ze er alleen maar wonden aan haar benen aan over gehouden heeft?
- Hendrik een medische ingreep heeft moeten doorstaan?
- hij daardoor de hele dag boos was?
- het deken seizoen voorbij leek te zijn?
- niets van dat waar bleek te zijn?
- de paarden in de buiten stallen ‘snachts nog een deken op krijgen?
- we nu toch echt hopen dat de koude nachten gauw voorbij zijn?
- Cindy nu de voorzitster is van de vereniging?
- we Cindy succes wensen met haar nieuwe functie?
- de paarden soms al lekker in de wei staan?
- Snowy verhuist is naar een andere stal?
- paard Jet van Wilma en Louise ook verhuist is?
- de familie den Daas feliciteren met Marie?
- Mylah een veulentje heeft gekregen?
- het een hengstje is?
- hij Excellent’s Kind of Magic heet?
- we de familie Mulder feliciteren met dit mooie wonder?
- Marit aan een hernia is geopereerd?
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- we Marit sterkte wensen met het herstel?
- Yvonne een medische ingreep heeft gehad?
- ook haar wensen we sterkte met het herstel?
- Vabe kreupel is geweest?
- Wings ziek is geweest?
- Queen kreupel is?
- Ushi een tutje is?
- ze pijn aan haar been had maar het uiteindelijk best mee viel?
- hierdoor Carlijn niet met de wedstrijd mee kon doen?
- er 4 nieuwe paarden op de manege zijn komen wonen?
- het de paarden van de familie Mulder zijn?
- met de nieuw-geborene het er 5 zijn?
- Excellent voor zijn verhuizing geopereerd is?
- hij gelukkig goed opgeknapt is?
- de eerste wedstrijd van het jaar weer geweest is?
- we iedereen feliciteren met de behaalde prijs?
- het prachtig weer was?
- we alle helpers weer hartelijk bedanken voor de inzet op die dag?

We weer afsluiten met een hinnik en een groet, tot de volgende keer!

Scriptie gemaakt 
en moet hij worden geprint en ingebonden?
Ik kan je daar mee helpen. 
En meestal (dus niet altijd) op de dag dat jij het wilt.

Je scriptie wordt voorzien van een zwarte inbindring en aan voor- en achter-
zijde een transparant vel.

De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de dikte van je scriptie en of hij in kleur of zwart/wit 
dient worden geprint. 
Prijsvoorbeeld: 
40 pagina’s enkelzijdig zwart/wit geprint en ingebonden € 7,50
Of 40 pagina’s enkelzijdig in kleur geprint en ingebonden € 10,00

Ik print op standaard 80 gr/m2 wit papier van Double A.
Uiteraard is dubbelzijdig ook mogelijk. Tevens is (tegen meerprijs) ander papier mogelijk. 
Bijvoorbeeld glanzend en zwaarder.

Bel (mag ook in het weekend) met Ad Koster: telefoon 06 - 51 300 006
Of mail naar adkoster@adkoster.nl
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

mei
5 5 Eline de Leeuw

6 5 Gerda Bruggeman

11 5 Jane van der Ploeg

13 5 Evy van Klink

21 5 Merel van den  Hoff

21 5 Inez van Dorp

28 5 Marise Baak

juni
1 6 Kirsten de Jong

5 6 Frouke Bruijnes

7 6 Sabine Baak

12 6 Mevrouw Burggraaff

19 6 Anna Louisa Klootwijk

21 6 Maud Notenboom

22 6 Vincent Smits

22 6 Melissa Kempen

26 6 Emrije Isaku

29 6 Jip van Koert

29 6 Sanne Leertouwer

29 6 Sophie Leertouwer

juli
2 7 Shanya Baltes
3 7 Linde Göddeke
4 7 Sarella de Vos
8 7 Bram Angenent
15 7 Marloes Nulle
18 7 Isabel de Ruiter
20 7 Sara Wijman
augustus
6 8 Marsha Smits
7 8 Vivian de Kort
7 8 Janouk Brouwer
12 8 Norah Sabri
23 8 Naomi Slappendel
24 8 Mariëlle van den Heuvel

Wij feliciteren 
de jarigen .....

We feliciteren dit 
keer niet alleen de 

jarigen, 

maar ook

iedereen die slaagt/ 
geslaagd is voor zijn 

examen!

Oplossing: binnenhoefslag

oplossing paardenpuzzel
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zondag 30 juni Dressuurwedstrijd
Aanvang 13.00 uur

22 juli t/m 25 juli Ponykamp voor de jeugd
Schrijf snel in, want VOL = VOL

De inschrijfformulieren liggen op de bar.

30 aug. t/m 1 sept. Tienerweekend
(onder voorbehoud)

zaterdag 21 september Dressuurwedstrijd
Tevens Open Dag

zaterdag 26 oktober Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is verhoogd!!!
Zie de kop van dit artikel.
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Excellent Stables
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij Manege Excellent Stables.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de 
paardrijlessen in de 20 x 60 meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het africhten 
van jonge paarden. De manege heeft een prachtige stal en de buitenbak is pas voorzien van een heel 
mooie gedraineerde bodem.

Wat kost dat nu allemaal in 2019  (onder voorbehoud van wijzigingen)
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 141,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 153,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 13,- en € 15,-.
Ben je beginner, dan mag je de eerste 5 probeer-lessen los betalen en kosten deze € 10,00 per les.

Pensionstalling voor paarden komt op € 310,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 265,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 335,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u daarop deelnemen aan lessen, dan 
gelden de volgende tarieven:  10-lessenkaart voor groepsles van 1 uur, € 55,-.
Privéles van 30 minuten, € 20,-.
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 17,00 voor u.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.DEZIENDE.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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Dorpsstraat 153 - Nieuwkoop - Tel (0172) 571262
www.rijnbeek-dier.nl

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief
op onze site www.rijnbeek-dier.nl

U vindt ons ook
op Facebook

Veulen, Shetlander, Pony
Cob of Ful HALSTERS

Met halstertouw van € 19,95
Nu voor € 14,95

OP = OP

Onze AANBIEDING deze maand is

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


